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תנועת הצופים העבריים בישראל | Israeli Scouts Web Site

הצעת פעילות ליום צופה :
" תנועת הצופים תחנך להכרת ואהבת הטבע  ,לחיים בטבע  ,ותחנך לאהבת הארץ ".
רקע

בפעילות זו  ,נעסוק בנושא ארץ ישראל  ,על אזוריה ,וננסה לפתוח לחניכים כיווני מחשבה נוספים
ורצון להתעניין עוד באזורים אלה .
מטרות

החניך יכיר מקומות בארץ ואופיים ) בע"ח  ,צמחיה  ,טופוגרפיה  ,ערים וכו' ( .
מהלך הפעילות

שלב
א
"מפת ארץ ישראל"
כ  60 -דקות
נחלק את הקבוצה לקבוצות בנות  4-5חניכים בכל קבוצה .
החניכים יטילו קוביה שעל כל צד אזור כללי בארץ )מרכז  ,גליל  ,גולן  ,נגב  ,הרי ירושלים  ,כרמל(.
כל קבוצה בתורה מטילה את הקוביה  ,וע"פ האזור שיצא בקוביה יעברו החניכים משימה ,
הקשורה לאותו אזור .
הקבוצה המנצחת במשימה מקבלת את ה"שטח" של אותו אזור ) .נסמן על מפה ענקית שנכין
מראש המחולקת ע"פ אותם אזורים שעל הקוביה( .

כאשר נופלת הקוביה על אזור שכבר איזשהי קבוצה קיבלה אותו  ,אותה קבוצה צריכה
להתמודד מול הקבוצה שהטילה את הקוביה בשאלה על האזור  .הקבוצה שעונה ראשונה
נכון מקבלת את האזור .

מטרת הקבוצה שהאזור כבר שייך לה לשמור על האזור )בכך שתענה נכון על השאלה (
ולא לתת אותו לקבוצות האחרות .

מטרת הקבוצות "להשיג" כמה שיותר אזורים .
משימות לדוגמא על אזור הכרמל :

רשום כמה שיותר צמחים הגדלים באזור הכרמל  .אלון  ,אלה ,אורן  ,חרוב  ,אלת
המסטיק  ,סירה קוצנית  ,צחרה ורודה  ,לוטם  ,מרווה משולשת ,רקפת  ,כלנית סחלבים
וכו' .

רשום כמה שיותר בע"ח החיים באזור הכרמל  .זאבים בודדים  ,שועלים  ,נמיה  ,חזיר ,
שפן סלעים  ,עטלפים  ,וכו' .
שאלות לדוגמא על אזור הכרמל :

מהן גבולות הכרמל ? צורתו של הכרמל היא משולש שגבולותיו הם  :במערב  -קו
מצוקים ומדרונות היורדים אל מישור חוף הכרמל  .בצפון מזרח  -המדרונות התלולים
היורדים אל עמק יזרעאל  .בדרום מזרח  -נחל יוקנעם ונחל תננים המפרידים בין הכרמל
לרמות מנשה .

איפה בעיקר התיישבו הדרוזים בתקופה העותמנית ? בעוספיה  -שהיה ישוב נטוש
וישב באזור גבוה  ,נוח להגנה סמוך למעיין  ,ולא רחוק מהדרך הראשית .
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